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طبيب المشاهير وبلدوزر طب االسنان
د.محمد حماد...

انطالقــة فريدة ورائدة جعلته يحلق في عالــم الطب  بحرفية وابداع، 
وقادته ليكون الرقم االصعب في عالم طب وتجميل االســنان، نعم انه 
بلدوزر طب االســنان وطبيب المشاهير وملتقى الباحثين عن ابتسامة 
خالبة تأسر كل من يراها، ال بل هو الطبيب الذي حير الكثيرين وجعلهم 
يبحثون عن السر الذي قاد محمد حماد لما وصل اليه بالرغم من صغر 

سنه.
شــعور غريب راودني عند لقاءي االول معه في اواخر العام 2020 فقد 
سبقت زيارتي اليه سمعته الطيبة وسيرته العطرة ولكني وقفت فجاءة 
بحيرة فقد تخيلت ان اجد امامي رجل كاهل وخيل لي انه مجرد طبيب، إال 
أن من يقرأ تفاصيلها يدرك أن هذا الطبيب يمكنه صناعة المستحيل، 
نعــم محمد حماد الطبيب الذي تخطت ســمعته الحدود وحار الكثيرين 
في سر شهرته وقربه من المشاهير وكيفية اتقانه عمله لدرجة جعلت 
نســبة الخطأ صفر % وجعلت كل من يزوره يخرج مبتسما ناظما للشعر 
في وصف طبيبه الشاب، الذي يشعرك  للحظة األولى انك امام اسطورة 
من اساطير الطب التي سمعنا عنها في قديم االزمان، وأنه قصة رائعه 

من روائع الزمن الجميل.
يمتلــك الدكتور محمد حماد العديد من الخصال التي قلما تجدها في 
غيره من االطباء، فهو يحرص على ادخال احدث التكنولوجيات في عالم 
طب االسنان في مركزه الذي اساس ليضاهي احدث المراكز في العالم.
طبيب المشاهير كان ضيفنا من جديد على صفحات واليكم الحوار...
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مــال واعمــال ... الدخــول الــى عالم طب 
االسنان كيف كانت البداية ومن اين تولدت 

لديك الرغبة؟
د.محمــد حماد... الطب حلــم وواقع في ان معا 
فــي حياتي، وال اريد ان ابدا حديث بكالم تقليدي 
عن احالم الطفولة وان دراسة الطب بدا معي منذ 
سن مبكر، ولكني اشبه بالوراثة فانا ابن الطبيب 
احمــد حماد استشــاري الجراحة العامــة، كما ان 
اخوتي من المتخصصين فــي المجال الطبي، اما 
الحكاية فهي لماذا طب االسنان بالذات والجواب 
الن هــذا التخصص اســتهواني بــكل تفاصيله 
وجعلني اغوص بين اجهزته في عالم من الخيال 
العلمــي البحث عن مكونات االجهــزة التي كانت 

بمثابة الشيء الغريب لطفل يبلغ 13 ربيعا.
حينها تيقنت بان هذا ما ابحث عنه وان طريقي 

في عالم الطب هو تخصص طب االسنان.
اما بداياتي و طموحاتي فكانت ادخال البســمة 
لكل مريــض يتعالج عندي و اصبح هذا الشــعور 
مع الوقت ادمان لجعل كل مريض يخرج مبتســم  
بعدها تولد عندي شعور التطور  و مواكبة كل ما 

هو جديد في طب االسنان.

د.محمد حماد...

 مال واعمال ... طب االسنان السهل الممتنع والتخصص المرن والصعب في ذات الوقت نريد منك ان تقدم نصائح للمرضى بهذا الخصوص؟
د.محمــد حماد... هو عالم االتقان والجمال، عالم االبداع وعالم مليء كذلك بالتجارب الســيئة مــن هنا فانني  انصح المرضى باختيار الطبيب 

المناسب لحالتهم و تاكد من االجراء الطبي الذي سيخضعون له.
مــال واعمــال ... مركز الدكتور محمــد حماد بعقول اردنية وبخبرات عالميــة اخبرنا عن المركز من حيث الرؤية  واالهداف واالســتراتيجيات 

المستقبلية؟
د.محمد حماد... يعد مركز ماي كلينك واحد من ابرز المراكز المتخصصة في طب االســنان في المنطقة، اذ انه ولد ليكون مختلفا وليشــكل 
طفرة حقيقية في عالم يشــهد منافســة واســعة، والنني ومنذ البداية احمل رؤية مختلفة في مجال طب االســنان فقد حرصت على ان اسس 
مركــزي بنفســي بمعنى اخر بنيته طوبــة طوبة من خالل اختيار الديكوار والكــوادر الطبية ذات الخبرة العالية وكذلــك ادخال احدث االجهزة 

والتكنولوجيات العالمية.
والتــي تمكننا من تقديم جميع الخدمات التجميلية في مكان واحد متســلحين بخبراتنا وعزيمتنا وزادنــا التميز واالبداع، فهدفنا ان نكون 

الرقم واحد والذي خلق لنا ولن نرضى بغيره.
هدفنا ارضاء المريض ومساعدته للحصول على افضل النتائج، والمصداقية في العمل شعارنا.

اما االستراتيجية المستقبلية لنا فتتمثل في اننا نسعى الى افتتاح فروع لنا في الوطن العربي والخليج وذلك للمساهمة في رفع المستوى 
الطبي. 
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الطب لدينا وراثة اما الحلم والواقع فهو طب االسنان

مال واعمال ... ارتبط اســم الدكتور محمد 
حمــاد بالمشــاهيرواصبحت تلقــب بطبيب 

المشاهير، ما السر في ذلك؟
د.محمــد حماد... الطب حلــم وواقع في ان معا 
فــي طبيعه الحال كل شــخص مشــهور او فنان 
معــروف يركــز علــى شــكله و ابتســامته كانت 
الحمــداهلل اختيراتهــم تصب فــي عيادتي و ذلك 
الســباب كثيرة اولها االتقان في عالج و التجميل 

االسنان مبني على اسس علمية تجميلية.


